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Amendamentul 169
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Paloma López
Bermejo, Emmanuel Maurel
în numele Grupului GUE/NGL
Raport
Verónica Lope Fontagné
Fondul social european Plus (FSE+)
(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD))
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Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)
La nivelul Uniunii, semestrul
european pentru coordonarea politicilor
economice este cadrul de identificare a
priorităților de reformă naționale și de
monitorizare a punerii în aplicare a
acestora. Statele membre își elaborează
propriile strategii de investiții multianuale
naționale în sprijinul acestor priorități de
reformă. Respectivele strategii ar trebui să
fie prezentate împreună cu programele
naționale de reformă anuale, pentru a
evidenția și a coordona proiectele de
investiții prioritare care urmează să fie
sprijinite prin finanțare națională și/sau
din partea Uniunii. Acestea ar trebui să
contribuie, de asemenea, la utilizarea
fondurilor Uniunii într-un mod coerent și la
maximizarea valorii adăugate a sprijinului
financiar care urmează să fie primit în
special din partea programelor sprijinite de
Uniune în cadrul Fondului european de
dezvoltare regională, al Fondului de
coeziune, al Fondului social european Plus,
al Fondului european pentru pescuit și
afaceri maritime, al Fondului european
agricol pentru dezvoltare rurală, al Funcției
europene de stabilizare a investițiilor și al
InvestEU, după caz.

(2)
Statele membre își elaborează
propriile strategii multianuale de investiții
naționale. Acestea ar trebui să contribuie,
de asemenea, la utilizarea fondurilor
Uniunii într-un mod coerent și la
maximizarea valorii adăugate a sprijinului
financiar care urmează să fie primit în
special din partea programelor sprijinite de
Uniune în cadrul Fondului european de
dezvoltare regională, al Fondului de
coeziune, al Fondului social european Plus,
al Fondului european pentru pescuit și
afaceri maritime, al Fondului european
agricol pentru dezvoltare rurală, al Funcției
europene de stabilizare a investițiilor și al
InvestEU, după caz.
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Amendamentul 170
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Paloma López
Bermejo, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa
în numele Grupului GUE/NGL
Raport
Verónica Lope Fontagné
Fondul social european Plus (FSE+)
(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD))

A8-0461/2018

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) FSE+ ar trebui să sprijine reformele
politicilor și sistemelor din domeniile
ocupării forței de muncă, incluziunii
sociale, asistenței medicale și îngrijirii pe
termen lung, educației și formării. Pentru a
consolida alinierea la semestrul european,
statele membre ar trebui să aloce o
proporție adecvată din resursele lor
provenind din componenta FSE+ cu
gestiune partajată pentru a pune în
aplicare a recomandările specifice
relevante legate de provocările structurale
care pot fi abordate prin investiții
multianuale care intră în domeniul de
aplicare al FSE+. Comisia și statele
membre ar trebui să asigure coerența,
coordonarea și complementaritatea între
componenta cu gestiune partajată și
componenta „Sănătate” ale FSE+ și
Programul de sprijin pentru reforme,
inclusiv cu Instrumentul de realizare a
reformelor și Instrumentul de sprijin
tehnic. În special, Comisia și statele
membre ar trebui să asigure, în toate
etapele procesului, o coordonare eficace
pentru a garanta consecvența, coerența,
complementaritatea și sinergiile între
sursele de finanțare, inclusiv a asistenței
tehnice aferente.

(21) FSE+ ar trebui să sprijine
strategiile de investiții multianuale ale
statelor membre în politici și sisteme din
domeniile ocupării forței de muncă,
incluziunii sociale, asistenței medicale și
îngrijirii pe termen lung, educației și
formării. Comisia și statele membre ar
trebui să asigure coerența, coordonarea și
complementaritatea între componenta cu
gestiune partajată și componenta
„Sănătate” ale FSE+. În special, Comisia și
statele membre ar trebui să asigure, în toate
etapele procesului, o coordonare eficace
pentru a garanta consecvența, coerența,
complementaritatea și sinergiile între
sursele de finanțare, inclusiv a asistenței
tehnice aferente.
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Amendamentul 171
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Paloma López
Bermejo, Emmanuel Maurel
în numele Grupului GUE/NGL
Raport
Verónica Lope Fontagné
Fondul social european Plus (FSE+)
(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD))

A8-0461/2018

Propunere de regulament
Articolul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

FSE+ are drept scop să sprijine statele
membre să asigure niveluri ridicate de
ocupare a forței de muncă, o protecție
socială echitabilă și o forță de muncă
calificată și rezilientă pentru viitoarea piață
a muncii, în concordanță cu principiile
stabilite în Pilonul european al drepturilor
sociale proclamat de Parlamentul
European, de Consiliu și de Comisie la
17 noiembrie 2017.
FSE+ sprijină, completează și adaugă
valoare politicilor statelor membre pentru a
asigura egalitatea de șanse, accesul la piața
muncii, condiții de lucru echitabile,
protecția și incluziunea socială și un nivel
ridicat de protecție a sănătății umane.

FSE+ are drept scop să sprijine statele
membre să asigure niveluri ridicate de
ocupare a forței de muncă, o protecție
socială echitabilă și o forță de muncă
calificată și rezilientă pentru viitoarea piață
a muncii, în concordanță cu principiile
stabilite în Pilonul european al drepturilor
sociale proclamat de Parlamentul
European, de Consiliu și de Comisie la
17 noiembrie 2017.
FSE+ sprijină, completează și adaugă
valoare politicilor statelor membre pentru a
asigura egalitatea de șanse, reducerea
sărăciei, accesul la piața muncii, condiții
de lucru echitabile, protecția și incluziunea
socială și un nivel ridicat de protecție a
sănătății umane.
Execuția fondului se realizează cu gestiune
partajată.

Execuția fondului se realizează:
a) în cadrul gestiunii partajate, pentru
partea asistenței care corespunde
obiectivelor specifice indicate la
articolul 4 alineatul (1) („componenta
FSE+ cu gestiune partajată”) și
b) în cadrul gestiunii directe și indirecte,
pentru partea asistenței care corespunde
obiectivelor indicate la articolul 4
alineatul (1) și la articolul 23
(componenta „Ocuparea forței de muncă
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și inovare socială”) și pentru partea
asistenței care corespunde obiectivelor
indicate la articolul 4 alineatele (1) și (3)
și la articolul 26 (componenta
„Sănătate”).
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Amendamentul 172
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Paloma López
Bermejo, Emmanuel Maurel
în numele Grupului GUE/NGL
Raport
Verónica Lope Fontagné
Fondul social european Plus (FSE+)
(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD))

A8-0461/2018

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ix

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ix)
creșterea accesului egal și în timp
util la servicii de calitate, sustenabile și cu
prețuri accesibile; modernizarea sistemelor
de protecție socială, inclusiv promovarea
accesului la protecție socială;
îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și
a rezilienței sistemelor de sănătate și a
serviciilor de îngrijire pe termen lung;

(ix)
creșterea accesului egal și în timp
util la servicii publice, universale și de
calitate; modernizarea sistemelor de
protecție socială, inclusiv promovarea
accesului la protecție socială;
îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și
a rezilienței sistemelor de sănătate și a
serviciilor de îngrijire pe termen lung;
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Amendamentul 173
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Paloma López
Bermejo, Emmanuel Maurel
în numele Grupului GUE/NGL
Raport
Verónica Lope Fontagné
Fondul social european Plus (FSE+)
(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD))
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.
În cadrul componentei „Sănătate”,
FSE+ sprijină, de asemenea, promovarea
sănătății și prevenirea bolilor, contribuie la
eficacitatea, accesibilitatea și reziliența
sistemelor de sănătate, sporește siguranța
asistenței medicale, reduce inegalitățile în
materie de sănătate, protejează cetățenii de
amenințările transfrontaliere privind
sănătatea și sprijină legislația UE în
domeniul sănătății.

3.
În cadrul componentei „Sănătate”,
FSE+ sprijină, de asemenea, promovarea
sănătății și prevenirea bolilor, contribuie la
eficacitatea, accesibilitatea și reziliența
sistemelor publice de sănătate, sporește
siguranța asistenței medicale, reduce
inegalitățile în materie de sănătate,
protejează cetățenii de amenințările
transfrontaliere privind sănătatea și sprijină
legislația UE în domeniul sănătății.
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